Hæklet tæppe
Hækleforklaringer:
Lm = luftmaske: Lav en løkke = 1. lm, stik nålen i løkken *slå om nålen og træk 1 m igennem løkken*,
gentag fra *-* til det ønskede antal lm.
Km = kædemaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem både m fra
foregående række og m på nålen.
Fm = fastmaske: Stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen og træk 1 m igennem (2 m på nålen),
slå om nålen og træk 1 m igennem de 2 m på nålen.
Stm = stangmaske: Slå om nålen, stik nålen i m fra foregående række, slå om nålen, træk 1 m igennem
(3 m på nålen), slå om nålen og træk igennem de 2 første m, slå igen om nålen og træk igennem de sidste
2 m.

Tæppe

Hækl i alt 36 firkanter. Vær opmærksom på at der skiftes fv på hver omgang, afhængig af firkanternes
indbyrdes placering. Brug også bundfv nogle steder i firkantens midte. Sidste omg på alle firkanter samt
sammenhækling hækles med bundfv.
1.firkant hækles således:
Her er blot anvist hvordan der kan skiftes farve.
Tips: Når der skiftes fv, kan garnender med fordel hækles med på firkantens næste omg, på denne måde
undgår man senere at skulle hæfte de mange ender.
Hækl 5 lm med hæklenål 7 og fv 2. Saml til en ring med en km.
1.omg, fv 2: *Hækl 3 lm, 1 fm i 1.lm (= 1 picot), 1 fm om lm-ringen*. Gentag *-* i alt 8 gange.
Saml med 1 km i 1.lm. Bryd garnet.
2.omg, fv 3: Sæt garnet til med 1 fm i én af fm om ringen. Hækl 3 lm (= 1.stm)+1 stm i fm, 2 lm, spring
picot’en over. *2 stm i fm, 2 lm, spring picot’en over*, gentag *-* i alt 7 gange, afslut med 1 km i 3.lm.
Bryd garnet.
3.omg, fv 4: Sæt garnet til med 1 fm om én af lm-buerne. Hækl 3 lm (= 1.stm)+1 stm+1 lm+2 stm om lm-buen
(= stm-gruppe), 1 lm. *2 stm+1 lm+2 stm om næste lm-bue (= stm-gruppe), 1 lm*, gentag *-* i alt 7 gange,
afslut med 1 km i 3.lm. Bryd garnet.
4.omg, fv 1 (bundfv): Sæt garnet til med 1 fm om én lm-bue mellem 2 stm-grupper.
Hækl 3 lm (= 1.stm)+1 stm om lm-buen, 1 lm, herefter 2 stm om lm-bue mellem i stm-gruppen,
1 lm. *2 db-stm+1 lm+2 db-stm om lm-buen mellem 2 stm-grupper (= hjørne), 1 lm, 2 stm om lm-buen i
stm-gruppen, 1 lm, 2 stm om lm-buen, 1 lm, 2 stm om lm-buen i stm-gruppen, 1 lm*, gentag *-* i alt 3 gange.
Afslut med 2 db-stm+1 lm+2 db-stm om lm-buen mellem 2 stm-grupper (= hjørne), 1 lm,
2 stm om lm-buen i stm-gruppen, 1 lm, 1 km i 3 lm. Bryd garnet.
2.firkant og efterfølgende: Hækles på samme måde som beskrevet ovenfor, men skift fv i midten på
1.-3.omg. Herefter hækles firkanterne sammen af 6 stk x 6 rk.

Hæklet tæppe

Sværhedsgrad ●●●●●
Garn: FAKTA, Korsika, 100% akryl, 50 g = 72 m
Tæppets mål: ca 1 m x 1 m
Garnforbrug: 7 ngl bundfv fv 1 + 2 ngl af hver mønsterfv: fv 2, fv 3, fv 4, fv 5.
Hvis en mønsterfv prioriteres frem for andre, skal der beregnes 1 ngl ekstra.
Hæklenål: 7 mm
Hæklefasthed: 1 firkant = ca 14 x 14 cm

Sammenhækling af firkanter
Brug bundfv til sammenhækling. Fordel firkanterne efter ønske. Hækl to eller flere firkanter sammen således:
**Sæt garnet til om lm-buen i et hjørne med 1 fm, tag nålen ud, stik nålen om lm-buen i hjørnet på 2.firkant,
sæt igen m på nålen, slå om nålen og træk m igennem (2 m på nålen), 1 km i hver af de db-stm, *1 km om
lm-buen, tag nålen ud, stik nålen om lm-buen overfor på 2.firkant, sæt igen m på nålen, slå om nålen og træk
m igennem m på nålen, 1 km i hver af de 2 stm*, gentag *-* i alt 3 gange, 1 km om lm-buen, hækl sammen
med 2.firkant som tidligere, 1 km i hver af de db-stm, 1 km om lm-buen i hjørnet, hækl sammen med hjørnet
på 2.firkant, 1 fm om lm-buen**. Bryd garnet. Hækl først 6 firkanter sammen til en rk. Hækl firkanter sammen
til 6 rækker, herefter hækles rækkerne sammen langs hver af de lange sider. Undlad at bryde garnet for hver
firkant, men fortsæt i stedet med at hækle de lange rækker sammen fra **-**, på samme måde som beskrevet
ovenfor.

Montering

Læg tæppet mellem to fugtige håndklæder og lad tørre. Hæft alle ender fra sammenhæklingen.
Kant: Hækl en kant af fm rundt langs kanten således: Hækl 1 fm i hver stm og db-stm, 1 fm omkring lm-buer
og 1 fm i sammenhæklingen.1 omg fm med bundfv, der hækles 3 fm i hver hjørne. Hækl herefter
1 omg fm med fv 2, hækl 3 fm i den midterste m i hvert hjørne. Derefter hækles på samme måde:
1 omg fm med fv 3, 1 omg fm med fv 4 og 1 omg fm med fv 5.
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